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Vladimir Špidla, 
Επίτροπος Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων 
και Ίσων Ευκαιριών Καθημερινά, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση, άνθρωποι παρεμποδίζονται από το να 
συμμετέχουν σε εργασιακές και κοινωνικές δρα-
στηριότητες με όλες τους τις ικανότητες, εξαιτίας 
των προκαταλήψεων και των διακρίσεων. Για το 
λόγο αυτό ψηφίστηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις που 
εξασφαλίζουν σε όλους τους ανθρώπους ίσα δικαι-
ώματα και συμβάλλουν στην άρση των εμποδίων 
που συναντούν ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες. 

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθιστά παράνομη κάθε 
διάκριση λόγω θρησκείας και πεποιθήσεων, ανα-
πηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού 
στους τομείς της απασχόλησης και της κατάρτισης. 
Επιπλέον, απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλετι-
κής ή εθνοτικής καταγωγής , τόσο στην απασχό-
ληση και την κατάρτιση όσο και σε άλλες πτυχές 
της καθημερινότητας, όπως είναι η εκπαίδευση, η 
στέγαση και η υγειονομική περίθαλψη.
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Οι νομοθετικοί κανόνες συμβάλλουν στην προ-
στασία των ανθρώπων από τις διακρίσεις και την 
παρενόχληση. Δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώ-
πους που έχουν υποστεί διακρίσεις να προσφύ-
γουν σε δικαστικές ή διοικητικές αρχές ώστε να 
εγείρουν τα αιτήματά τους. Ένα μη- κυβερνητικό 
σώμα, οργανισμός ή ένωση μπορεί, επίσης, να 
δράσει εξ ονόματός τους. Κάθε Κράτος – Μέλος 
θα πρέπει να ορίσει μια αρχή ισότητας, για την 
παροχή υποστήριξης προς τα θύματα διακρίσεων 
και την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρωγός αυτών των 
νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, χρηματοδοτώντας
έρευνες, δράσεις και οργανισμούς που εστιάζουν 
στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Εκατοντάδες 
διαφορετικές δραστηριότητες χρηματοδοτούνται, 
από την εκπαίδευση δικηγόρων και δικαστών σε 
θέματα σχετικά με τη νέα νομοθεσία μέχρι και την 
επίκριση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων 
στα μέσα ενημέρωσης και τον αθλητισμό. Επίσης 
εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να αυξήσου-
με το επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τη νέα 
νομοθεσία κατά των διακρίσεων, καθώς και την 
πληροφόρηση σε θέματα διαφορετικότητας και 
διακρίσεων, γενικότερα.

Για τον λόγο αυτό, το 2007 ορίστηκε ως το Ευρω-
παϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους. Στόχος του 
Έτους θα είναι η ενημέρωση των ανθρώπων σχε-
τικά με τα δικαιώματά τους και η προώθηση της 
διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών για όλους 
τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οικονο-
μική, κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική διάσταση 
της καθημερινής ζωής. Η καταπολέμηση των δια-
κρίσεων και η προώθηση της δίκαιης και ίσης μετα-
χείρισης παράγει οφέλη πολύ σημαντικά για όλους 
εμάς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Vladimir Špidla 

Επίτροπος Απασχόλησης, 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών 
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Δικαιώματα και 
                              στο πλαίσιο της  
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>> Η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 
του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών (…) αρχές οι οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη. << 
Άρθρο 6 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

> H Ευρωπαϊκή Κοινότητα δραστηριοποιείται εδώ και καιρό στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων. Μάλιστα, όταν ιδρύθηκε μια από 
τις πιο επείγουσες αποστολές της ήταν να συμφιλιώσει μια ήπειρο 
διχασμένη από εθνικιστικές και εθνοτικές διαμάχες. Επί σειρά 
ετών στο επίκεντρο βρισκόταν η πρόληψη των διακρίσεων λόγω 
υπηκοότητας και φύλου. Από το 1999 δόθηκαν στην Κοινότητα 
νέες, ισχυρές αρμοδιότητες για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας, ή γενετήσιου προσανατολισμού, ενώ έχουν 
διευρυνθεί και οι αρμοδιότητές της για την καταπολέμηση των δια-
κρίσεων λόγω φύλου.
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Υποχρεώσεις
ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων
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Συχνές ερωτήσεις 

καταγωγής, γενετήσιου προσανατολισμού, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας και αναπη-
ρίας. Οι κανόνες για τις φυλετικές διακρίσεις 
καλύπτουν επίσης τομείς όπως η εκπαίδευση, 
η κοινωνική ασφάλιση, η υγειονομική περίθαλ-
ψη, η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και 
η στέγαση. Οι διακρίσεις μεταξύ αντρών και 
γυναικών καλύπτονται από διαφορετική νομο-
θετική ρύθμιση (βλέπε σελ. 10).

Ποιοι προστατεύονται 
από διακρίσεις;
> Όλοι όσοι βρίσκονται στην επικράτεια της 

Ένωσης προστατεύονται από διακρίσεις για 
τους παραπάνω λόγους.

Τι κάνει η Ε. Ε. για 
να καταπολεμήσει 
τις διακρίσεις;
> Δύο ευρωπαϊκοί νόμοι ή «Οδηγίες», που απαγο-

ρεύουν τις διακρίσεις υιοθετήθηκαν ομόφωνα 
από τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
το έτος 2000. Κάθε χώρα είχε προθεσμία μέχρι 
το 2003 να ενσωματώσει αυτές τις Οδηγίες 
στην εθνική της νομοθεσία. Για τις διατάξεις 
περί ηλικίας και αναπηρίας, τα Κράτη Μέλη 
είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν παράταση 
της προθεσμίας εφαρμογής μέχρι το τέλος 
του 2006. Εκτός από την ψήφιση νόμων, η Ε. Ε. 
χρηματοδοτεί δράσεις, οργανισμούς, έρευνες 
και ενημερωτικές εκστρατείες στον τομέα της 
καταπολέμησης των διακρίσεων.

Ποιους τομείς διακρί-
σεων καλύπτουν οι 
νόμοι;
> Η νομοθεσία που υιοθετήθηκε το 2000 απα-

γορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση και 
την κατάρτιση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 
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Τι σημαίνει διακρίσεις;
> Η νομοθεσία καλύπτει τόσο τις άμεσες όσο και 

τις έμμεσες διακρίσεις.

> Άμεση διάκριση υπάρχει όταν ένα πρόσωπο 
υφίσταται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από 
άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση λόγω 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού.

Για παράδειγμα:
>  μία γυναίκα 40 ετών καταθέτει αίτηση πρό-

σληψης για θέση πωλήτριας σε κατάστημα 
ειδών ρουχισμού, αλλά στη συνέντευξη της 
ανακοινώνουν ότι η εταιρία προσλαμβάνει 
μόνο άτομα ηλικίας μέχρι 30 ετών. 

> ένα ζευγάρι Νιγηριανών ενδιαφέρεται να 
νοικιάσει ένα νέο διαμέρισμα – όταν επισκέ-
πτονται ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ο 
ιδιοκτήτης τους λέει ότι δεν μπορεί να τους 
το νοικιάσει, γιατί οι γείτονες δεν επιθυμούν 
μαύρους στην πολυκατοικία. 

> Ωστόσο, οι διακρίσεις συνήθως είναι πιο ανε-
παίσθητες στην πραγματικότητα. Για το λόγο 
αυτό καλύπτονται. Αυτές λαμβάνουν χώρα 
όταν μια φαινομενικά ουδέτερη διάταξη ή 
πρακτική εφαρμόζεται, μεν, σε όλες τις πληθυ-
σμιακές ομάδες, αλλά επιδρά δυσανάλογα στα 
μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας.

Παράδειγμα έμμεσης διάκρισης:
> Ένας εργοδότης αποφασίζει, από τους υποψη-

φίους που κάνουν αίτηση για μια δουλειά, να 
εξαιρέσει όσους κατοικούν σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή της πόλης. Ένα μεγάλο ποσοστό αθίγ-
γανων, όμως, κατοικεί σε αυτήν την περιοχή. Ως 
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εκ τούτου, οι υποψήφιοι αθίγγανοι βρίσκονται 
σε μειονεκτική θέση έναντι των υπολοίπων υπο-
ψηφίων, έχοντας υποστεί έμμεση διάκριση.

Η έμμεση διάκριση επιτρέπεται μόνο εφόσον 
μπορεί να αιτιολογηθεί αντικειμενικά και δεν 
αντίκειται στο νόμο. 

Για παράδειγμα:
Μια κατασκευαστική εταιρία θα μπορούσε να 
υποχρεώσει όλους τους εργάτες σε ένα εργοτά-
ξιο που υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού τους, να 
φορούν κράνη ασφαλείας. Κάτι τέτοιο, όμως θα 
είχε αρνητικό αντίκτυπο στους Σιχ που φορούν 
πάντα τουρμπάνι. Επειδή, όμως, το συγκεκριμέ-
νο μέτρο στοχεύει στη προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων, δεν συνιστά 
παράνομη διάκριση.

Τι γίνεται με την 
 παρενόχληση και 
τα αντίποινα;
> Η παρενόχληση που έχει ως σκοπό ή αποτέ-

λεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός 
προσώπου λόγω φυλετικής ή εθνοτικής κατα-
γωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και η 
δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτε-
λιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλ-
λοντος απαγορεύεται από τους κανόνες.

> Επίσης απαγορεύονται τα αντίποινα. Τα αντί-
ποινα είναι η κακή ή η διαφορετική μεταχεί-
ριση κάποιου επειδή υπέβαλε καταγγελία για 
διάκριση ή υποστήριξε κάποιο συνάδελφο που 
υπέβαλε καταγγελία.

Anne-Sophie Parent, 
Πρóεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συνδέσμου Κοινωνικών ΜΚО
(www.socialplatform.org)

«Οι εργοδóτες που επενδύουν σε ένα χώρο 
εργασίας χωρίς διακρίσεις και σε ποικιλóμορφο 
εργατικó δυναμικó κάνουν τη σωστή επιλο-
γή. Βγαίνουν κερδισμένοι απó το πιο ανθρώπι-
νο εργασιακó περιβάλλον και από την πείρα του 
προσωπικού που αντανακλά την ποικιλομορφία 
των καταναλωτών και των χρηστών των υπηρε-
σιών που παρέχουν. Οι διακρίσεις καταστρέφουν 
ζωές, περιθωριοποιούν και εμποδίζουν την ανά-
πτυξη θετικού εργασιακού περιβάλλοντος με 
βάση την ένταξη, τον σεβασμó και το ομαδικó 
πνεύμα. Ως συνασπισμóς ευρωπαϊκών κοινωνι-
κών ΜΚΟ με ρίζες σε πολλές και διαφορετικές 
ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, η Κοινωνι-
κή Πλατφόρμα γνωρίζει επίσης καλά την ανάγκη 
αντιμετώπισης των πολλαπλών διακρίσεων όταν 
τα άτομα υφίστανται διακρίσεις για περισσότε-
ρους από έναν λóγους.»
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«Ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, η 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες της ΕΕ για 
ένα χώρο εργασίας και μια κοινωνία με διαφορετικότητα και χωρίς διακρίσεις. Συνε-
πώς θα βοηθήσει την προώθηση του διαλόγου προς αυτήν την κατεύθυνση. Είμαι ειλι-
κρινά πεπεισμένη ότι όλοι όσοι κατοικούν στην Ε. Ε. θα πρέπει να απολαμβάνουν ένα 
ελάχιστο επίπεδο προστασίας και δικαιωμάτων νομικής αποκατάστασης κατά των 
διακρίσεων και ότι με τον τρóπο αυτó, πράγματι, η οικονομική και κοινωνική συνοχή 
στην Ένωση θα ενισχυθεί. Πιστεύω ότι ένας καλύτερος διάλογος μεταξύ των επιχει-
ρήσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων κοινωνικών και οικονομικών 
συντελεστών, με βάση τις καλές πρακτικές, μπορεί να καταδείξει ότι η ìση μεταχείριση 
στην απασχóληση και στο επάγγελμα μπορεί να βελτιώσει ταυτóχρονα τις επιδóσεις 
της οικονομίας και την κοινωνική ένταξη. Η ΕΟΚΕ βρίσκεται σε θέση να βοηθήσει στην 
προώθηση αυτού του διαλóγου.»
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Anne-Marie Sigmund, 
Πρóεδρος της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής 
(www.ces.eu.int)

Τι σημαίνει αυτό για 
τους εργοδότες;
> Οι κανόνες ισχύουν για όλους τους μισθωτούς 

του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η οδηγία 
καλύπτει επίσης τους όρους πρόσβασης στην 
αυτόαπασχόληση και στην άσκηση συγκεκρι-
μένου επαγγέλματος. Όλοι οι εργοδότες πρέ-
πει να εξετάσουν τις πρακτικές απασχόλησής 
τους για να βεβαιωθούν ότι δεν προβαίνουν σε 
άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις π.χ. κατά τις δια-
δικασίες πρόσληψης, τα κριτήρια επιλογής, τις 
αμοιβές και τις προαγωγές, τις απολύσεις ή την 
πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση. Οι 
κανόνες κατά των διακρίσεων ισχύουν για όλα 
τα στάδια της σύμβασης απασχόλησης, από 
την πρόσληψη έως τη λύση της σύμβασης.
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Ποια είναι τα καθήκοντα 
των εργοδοτών όσον 
αφορά τα άτομα με 
αναπηρίες;
> Οι εργοδότες έχουν το καθήκον να προβαί-

νουν σε «εύλογες προσαρμογές» όσον αφορά 
τους υποψηφίόυς ή τους εργαζομένους με 
αναπηρίες. Οι εργοδότες πρέπει να λάβουν 
τα ενδεδειγμένα μέτρα που θα επιτρέπουν σε 
άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση στην απα-
σχόληση και την κατάρτιση, εκτός εάν αυτό 
συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον 
εργοδότη. Οι «εύλογες προσαρμογές» μπορεί 
να περιλαμβάνουν π.χ. την πρόσβαση με ανα-
πηρικό καροτσάκι. Την προσαρμογή των ωρών 
εργασίας, την προσαρμογή του εξοπλισμού 
του γραφείου ή απλώς την ανακατανομή των 
καθηκόντων στα μέλη μιας ομάδας. Για να 
διαπιστωθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση πρέ-
πει να λαμβάνεται ιδίως υπόψη το οικονομικό 
και οποιοδήποτε άλλο κόστος επιφέρουν, 
το μέγεθος και οι οικονομικοί πόροι του 
οργανισμού και η δυνατότητα λήψης δημοσίας 
χρηματοδότησης ή άλλου είδους ενίσχυσης.

Τι κερδίζουν οι 
επιχειρήσεις με 
αυτούς τους κανóνες;
> Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός Ευρω-

παϊκών επιχειρήσεων ενδιαφέρονται για τη 
διαφορετικότητα για επιχειρηματικούς λóγους 
και óχι απλώς για την τήρηση των νομικών 
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Renaldas Vaisbrodas, 
Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νέων 
(www.youthforum.org)

απαιτήσεων. Οι επιχειρήσεις που εφαρμóζουν 
πολιτικές για την ποικιλομορφία του εργατι-
κού δυναμικού έχουν πολλά οφέλη. Μπορεί 
να εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγι-
κή των επιχειρήσεων για τη ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου και την ενθάρρυνση 
της δημιουργικóτητας και της καινοτομίας. 
Η διαφορετικότητα μπορεί να προσφέρει 
πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις στις συναλ-
λαγές με τους πελάτες, τους προμηθευτές, 
τους μετóχους και άλλους ενδιαφερóμενους 
στις σημερινές πολυπολιτισμικές και 
παγκοσμιοποιημένες αγορές. Η αφοσίωση 
στην ποικιλομορφία μπορεί επίσης να αυξήσει 
την υπóληψη μιας επιχείρησης και την εταιρική 
εικóνα. Η αποφυγή των διακρίσεων μπορεί να 
βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποφύγουν το 
κóστος δικαστικών αγώνων, την υψηλή κίνηση 
υπαλλήλων και τον υψηλó δείκτη απουσιών. 
Μπορεί επίσης να προσφέρει στους εργοδóτες 
πρóσβαση σε νέες δεξαμενές εργασίας και να 
τους βοηθήσει να προσελκύσουν και να διατη-
ρήσουν τους εργαζομένους υψηλής ποιóτητας.

Υπάρχουν εξαιρέσεις απó 
τη γενική απαγóρευση 
των διακρίσεων;
> Η νομοθεσία επιτρέπει ορισμένες εξαιρέσεις 

απó την αρχή της ίσης μεταχείρισης, π.χ. 
για τη διατήρηση της δεοντολογίας θρη-
σκευτικών οργανώσεων με θρησκευτικές 
παραδόσεις, ή για την εφαρμογή μέτρων που 
προωθούν την ένταξη των γηραιóτερων ή 
των νέων εργαζομένων στην αγορά εργα-

«Οι νέοι πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της 
 ανάπτυξης κοινωνιών συνοχής και διαφορετικότη-
τας, που θεμελιώνονται πάνω στον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις αρχές της δημο-
κρατίας. Οι οργανισμοί Νεολαίας παίζουν έναν 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου, 
προωθώντας τις παραπάνω αξίες και παρέχοντας 
στους νέους ανθρώπους χώρο για ενεργό δράση 
και συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα. Αναγνωρί-
ζουμε ότι δεν έχουν όλοι οι νέοι άνθρωποι ίσες 
ευκαιρίες συμμετοχής και ότι πολλοί είναι εκείνοι 
που υφίστανται διακρίσεις. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Νέων, καθώς και οι οργανισμοί που είναι μέλη του, 
δεσμεύονται να εργάζονται υπέρ των ίσων ευκαιρι-
ών για όλους και κατά κάθε μορφής διάκρισης. Κάτι 
τέτοιο, όμως, μπορεί να επιτευχθεί μόνο δια μέσου 
της συνεργασίας με Ευρωπαϊκά και Διεθνή Ιδρύμα-
τα, οργανώνοντας άτυπα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα και πρωτοβουλίες στον τομέα της απασχόλη-
σης που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπή εργασία σε 
όλους τους νέους ανθρώπους, καθώς και εκπαίδευ-
ση γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα.»
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σίας. Ενδέχεται να δημιουργηθεί η ανάγκη 
ο κάτοχος της θέσης εργασίας να διαθέτει 
ένα συγκεκριμένο προφίλ, για παράδειγμα 
δεν θα ήταν παράλογο να απαιτείται μαύρος 
ηθοποιός για να ενσαρκώσει τον ρόλο του 
Nelson Mandela. Τέτοιου είδους παρεκκλί-
σεις, ωστόσο, είναι σαφώς περιορισμένες.

Πως μπορούν οι άνθρω-
ποι που έχουν υποστεί 
διακρίσεις να καταγγεί-
λουν το γεγονός;
> Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα Κράτη Μέλη 

υποχρεούνται να παρέχουν στα θύματα διακρί-
σεων το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία 
μέσω δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας 
και να επιβάλουν τις κατάλληλες κυρώσεις σε 
óσους προβαίνουν σε διακρίσεις.

> Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στις πολιτικές και 
διοικητικές υποθέσεις, το βάρος της απόδει-
ξης της διακριτής συμπεριφοράς επιμερίζεται 
μεταξύ του ατόμου που βίωσε τη διάκριση και 
εκείνου που κατηγορείται ότι τη διέπραξε. Με 
τον τρóπο αυτó τα άτομα που έχουν υποστεί 
διακρίσεις θα μπορούν να το αποδείξουν πιο 
εύκολα.

11

Josep Borrell Fontelles, 
MEΚ, Πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου 
(www.europarl.eu.int)

«Ο σεβασμός της διαφορετικότητας είναι θεμε-
λιώδους σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Ωστόσο, και στην Ευρώπη παρατηρούνται 
φαινόμενα διακρίσεων. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί 
καταδικάζουν κάθε είδος διάκρισης και συνερ-
γάζονται για να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις 
εντός του πλαισίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ο θεσμός που 
εκπροσωπεί όλους τους πολίτες της Ένωσης, 
δεσμεύεται απέναντι στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων και του ρατσισμού. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα συνεχίσει να απαιτεί την ύπαρξη σχε-
τικής νομοθεσίας, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά 
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.» 
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John Monks, Γενικóς 
Γραμματέας της Ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας Εργατικών 
Συνδικάτων (www.etuc.org)

«Στο Συνέδριο της Πράγας, το 2003, η ETUC ανέ-
λαβε την ισχυρή δέσμευση να πραγματοποιήσει 
εκστρατείες κατά κάθε μορφής διακρίσεων. Οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις σε ολóκληρη την 
Ευρώπη σήμερα εργάζονται για να εξασφαλίσουν 
óτι οι δύο οδηγίες για την ίση μεταχείριση θα 
ενσωματωθούν σωστά στις εθνικές νομοθεσίες 
και óτι η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο 
χώρο εργασίας θα εφαρμóζεται σωστά. Για το 
συνδικαλιστικó κίνημα, οι πολιτικές για την διαφο-
ρετικότητα πρέπει να συμβαδίζουν με την ενεργó 
συμμετοχή στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Απó 
την πλευρά τους, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
πρέπει να προωθούν την ίση μεταχείριση μεταξύ 
των ατóμων μέσα στις τάξεις τους και σε óλους 
τους φορείς και τις δομές λήψης αποφάσεων.»

Τι συνδρομή παρέχεται 
σε ανθρώπους που έχουν 
υποστεί διακρίσεις;
> Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις φυλετικές 

διακρίσεις ζητά απó τα κράτη μέλη να ορί-
σουν φορείς για την προώθηση της ίσης 
μεταχείρισης που θα προσφέρουν ανεξάρ-
τητη συνδρομή στα θύματα διακρìσεων, 
θα διεξάγουν έρευνες και μελέτες και θα 
δημοσιεύουν ανεξάρτητες εκθέσεις και 
συστάσεις. Τα θύματα διακρίσεων μπορούν 
επίσης να υποστηρίζονται απó μη κυβερνη-
τικές οργανώσεις ή συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις που έχουν έννομο συμφέρον. Μπορείτε 
να βρείτε έναν κατάλογο με τις οργανώσεις 
αυτές στη διεύθυνση: http://
europa.eu.int/comm/employment_social/
fundamental_rights/rights/neb_en.htm

Σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αυτές οι Αρχές ασχολούνται και με τις διακρίσεις 
σε άλλους τομείς, π.χ. κατά των ομοφυλόφιλων 
και ατόμων με αναπηρίες.
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Τι γίνεται με την ισóτητα 
των δύο φύλων;
> Οι διακρίσεις λóγω φύλου καλύπτονται απó 

ιδιαίτερη νομοθεσία. Αυτó οφείλεται στο 
óτι η δράση κατά των διακρίσεων λóγω του 
φύλου έχει μακρά ιστορία σε ευρωπαϊκó 
επίπεδο που ανάγεται στις αρχές της Ευρω-
παϊκής Κοινóτητας. Υπάρχει ένας μεγάλος 
όγκος ευρωπαϊκών νομοθετημάτων στο θέμα 
αυτό, ενώ παρέχεται και οικονομική ενίσχυ-
ση. Περισσóτερες πληροφορίες σχετικά με το 
θέμα αυτó διατίθενται στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/employment_
social/equ_opp/index_en.htm

Τι είναι η πολλαπλή 
 διάκριση;
> Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πολλα-

πλές ταυτότητες: όλοι έχουν μια ηλικία, ένα 
φύλο, έναν γενετήσιο προσανατολισμό και 
μια εθνικότητα, πολλοί μπορεί να έχουν ή 
να αποκτήσουν θρησκευτικές πεποιθήσεις 
ή ακόμα και μια αναπηρία. Ακριβώς επειδή 
οι άνθρωποι έχουν πολλαπλές ταυτότητες, η 
διάκριση μπορεί να αφορά περισσότερους 
παράγοντες. Για παράδειγμα, μια γυναίκα 
προερχόμενη από μια εθνική μειονότητα 
μπορεί να υποστεί διάκριση λόγω του φύλου 
της, της φυλής της ή συνδυασμού αυτών των 
δύο. Ένας αθίγγανος άντρας με προβλήματα 
αναπηρίας μπορεί, επίσης, να βιώνει την 
προκατάληψη για πολλαπλούς λόγους.

13

Ernest-Antoine Seillière,
Πρόεδρος της UNICE
(Ένωση Συνομοσπονδιών 
Βιομηχάνων και Εργοδο-
τών της Ευρώπης – www.
unice.org)

«Το UNICE είναι απόλυτα δεσμευμένο απέναντι 
στην ισότητα και την διαφορετικότητα στο χώρο 
απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις αντλούν σημα-
ντικά οφέλη όταν και εφόσον οι εργαζόμενοι 
προσλαμβάνονται, εκπαιδεύονται και προάγο-
νται με βάση τις δεξιότητές τους, δίχως αναφο-
ρά στο φύλο, την ηλικία, τη φυλή, την αναπη-
ρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό τους ή τις 
θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Ένας συνεχώς 
αυξανόμενος αριθμός εταιριών υιοθετεί πολιτι-
κές διαφορετικότητας, στα πλαίσια των προσπα-
θειών επίτευξης υψηλής παραγωγικότητας στο 
περιβάλλον εργασίας. To UNICE δραστηριοποι-
είται στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και 
ενθαρρύνει τις εταιρίες και τους εργαζομένους 
να αναλάβουν δράση. Τον Μάρτιο του 2005, για 
παράδειγμα, υιοθέτησε, σε συνεργασία με τις 
Ευρωπαϊκές Ενώσεις Εργαζομένων, ένα πλαίσιο 
δράσεων σχετικά με την ισότητα των φύλων, το 
οποίο και θέτει τις προτεραιότητες για δράση 
στα επόμενα χρόνια.»
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«Οι διακρίσεις αποτελούν προσβολή της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως αναφέρεται 
και στο διεθνές δίκαιο. Αλλά το κενό μεταξύ 
των αξιών και της πραγματικότητας είναι μεγά-
λο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που οφεί-
λουν να κατανοήσουν οι δημοσιογράφοι, δίχως 
συναισθηματισμούς αλλά και δίχως αφέλεια, 
αφού οι διακρίσεις αποτελούν το προϊόν πολύ-
πλοκων ιστορικών, πολιτισμικών και οικονομι-
κών αλληλεπιδράσεων. Αυτός είναι και ο λόγος 
για τον οποίο ένιωσα ιδιαίτερη τιμή που παρέ-
λαβα το συγκεκριμένο Βραβείο, για το ρεπορ-
τάζ μας σχετικά με τον ρατσισμό στον χώρο 
εργασίας. Εύχομαι, η ύπαρξη αυτού του θεσμού 
να ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους συμπολίτες 
μου να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις.»

Πότε τέθηκε σε 
ισχύ η νομοθεσία;
> Οι κανόνες κατά των διακρίσεων έπρεπε 

να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία 
απó τα κράτη μέλη. Η προθεσμία για την 
ενσωμάτωση των κανóνων για την φυλε-
τική ισóτητα ήταν η 19η Ιουλίου 2003. Η 
προθεσμία για τους κανóνες σχετικά με το 
γενετήσιο προσανατολι-σμó, τη θρησκεία 
ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία και την 
ηλικία ήταν η 2 Δεκεμβρίου 2003. Τα κράτη 
μέλη μπορούσαν επίσης να ζητήσουν έως 
τρία επιπλέον έτη για να ευθυγραμμίσουν τα 
νομικά τους συστήματα με τις διατάξεις για 
την αναπηρία και την ηλικία.

Pascale-Marie Deschamps, 
Βοηθός Αρχισυντάκτη στο 
Enjeux Les Echos, Νικήτρια του 
Δημοσιογραφικού Βραβείου 
2004, «Για τη διαφορετικότητα. 
Κατά των διακρίσεων» της Ε. Ε. 
(www.stop-discrimination.info)
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Τι γίνεται με τη 
 διεύρυνση της ΕΕ;
> Ολα τα νέα κράτη μέλη πρέπει να 

ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία 
τους ευρωπαϊκούς κανόνες κατά των διακρίσε-
ων προτού ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διατίθεται 
χρηματοδοτηση απó 
την ΕΕ για την υποστή-
ριξη σχεδίων κατά των 
διακρίσεων;
> Το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης που 

εφαρμόζεται από το 2001 έως το 2006 έχει 
προϋπολογισμό περίπου 100 εκατομμύρια €. 
Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η 
αλλαγή της διακριτικής νοοτροπίας και των 
διακριτικών πρακτικών με πρακτικό τρόπο. 
Το πρόγραμμα έχει τρεις τομείς προτεραιό-
τητας: την αύξηση της ανάλυσης της φύσης 
των διακρίσεων, την υποστήριξη των οργα-
νώσεων που εμπλέκονται στην καταπολέμη-
ση των διακρίσεων και την ευαισθητοποί-
ηση σχετικά με τις διακρίσεις και τα οφέλη 
της ποικιλομορφίας. Από το 2007 έως το 
2013, ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, 
με τίτλο «Progress» (Πρόοδος), θα συνεχί-
σει να χρηματοδοτεί τις πρωτοβουλίες στα 
πλαίσια καταπολέμησης των διακρίσεων.
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Τι κάνει η ΕΕ για την 
 προώθηση του δια-
λόγου σχετικά με τη 
 διαφορετικότητα και τις 
διακρίσεις;
> Στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος 

δράσης, η ΕΕ δρομολόγησε μεγάλη εκστρατεία 
ενημέρωσης σε όλες τις χώρες της ΕΕ, σε στενή 
συνεργασία με συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
εργοδότες, MKO και τις εθνικές αρχές για να 
υπογραμμίσει τα οφέλη της διαφορετικότητας 
στο χώρο εργασίας και πέρα από αυτόν. Περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με την εκστρα-
τεία ενημέρωσης υπάρχουν στη διεύθυνση 
http://www.stop-discrimination.info
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Γιατί ορίστηκε το έτος 
2007 ως το Ευρωπαϊκό 
Έτος Ίσων Ευκαιριών 
για Όλους;
> Με βάση μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το 2007 ορίστηκε ως το Ευρωπαϊκό 
Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους. Στόχος του 
Έτους είναι να παρέχει πληροφόρηση στους 
ανθρώπους σχετικά με τα δικαιώματά τους, 
να αναδείξει τη διαφορετικότητα σε πολύτιμο 
στοιχείο για την Ε. Ε. και να προωθήσει την 
ύπαρξη ίσων ευκαιριών για όλους. Το Έτος θα 
στηρίξει δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα 
και στα 25 Κράτη – Μέλη.

Πού μπορώ να βρω 
πληροφορίες σχετικά 
με την πολιτική και 
τα προγράμματα κατά 
των διακρίσεων;
> Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται 

στην ιστοσελίδα http://europa.eu.int/comm/
antidiscrimination ή με το ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο από την παρακάτω διεύθυνση: 
empl-antidiscrimination@cec.eu.int 
Για να λαμβάνετε τακτικά ενημέρωση μέσω e-
mail, σχετικά με την πολιτική κατά των διακρί-
σεων της Ε.E., παρακαλούμε να καταχωρήσετε 
τα στοιχεία σας σε:
http://www.nondiscrimination-eu.info

«Η ΕτΠ απορρίπτει κάθε μορφή διακρίσεων, και 
πιστεύει ακράδαντα óτι η καταπολέμηση των 
διακρίσεων συνίσταται στην αλλαγή στάσεων 
και αξιών. Η απóρριψη κάθε μορφής διακρίσεων 
αποτελεί ουσιαστική προϋπóθεση για να εξελι-
χθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης. Στον τομέα αυτóν, 
οι αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοί-
κησης πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικó 
ρóλο, καθώς δραστηριοποιούνται σε επίπε-
δο βάσης και διατηρούν στενή επαφή με τoν 
απλó πολίτη, ώστε να αυξηθεί η γνώση και η 
κατανóηση των πολλαπλών διακρίσεων. Κατά 
συνέπεια, η Επιτροπή των Περιφερειών ζήτησε 
απó τις αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτο-
διοίκησης και άλλους παροχείς πληροφοριών 
να συμμετάσχουν πλήρως στο πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των 
Διακρίσεων, καθώς είναι οι πλέον κατάλληλοι 
να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
θέματα κατά των διακρίσεων.»

Peter Straub, 
Πρóεδρος της Επιτροπής 
του Περιφερειών 
(www.cor.eu.int)
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www.stop-discrimination.info

Οι Οδηγίες
Με μια ματιά

> Εφαρμóζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης προ-
σώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής.

> Παρέχει προστασία από τις διακρίσεις στην απα-
σχόληση και την κατάρτιση, την εκπαίδευση, την 
κοινωνική ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη 
και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπε-
ριλαμβανομένης της στέγασης.

> Περιέχει τον ορισμό της άμεσης και της έμμεσης 
διάκρισης, της παρενόχλησης και των αντίποινων.

> Παρέχει στα θύματα διακρίσεων το δικαίωμα 
να υποβάλλουν καταγγελία μέσω δικαστικής ή 
διοικητικής διαδικασίας σε συνδυασμό με τις 
κατάλληλες κυρώσεις για όσους προβαίνουν σε 
διακρίσεις.

> Μοιράζει το βάρος της αποδείξεως ανάμεσα 
στον ενάγοντα και στον εναγόμενο σε διαφορές 
αστικού και διοικητικού δικαίου.

> Προβλέπει την ίδρυση σε κάθε κράτος μέλος 
οργανισμού για την προώθηση της ίσης 
μεταχείρισης και την παροχή ανεξάρτητης 
συνδρομής στα θύματα φυλετικών διακρίσεων

Η οδηγία για τη φυλετική 
 ισότητα1

1 Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2000/43/EC της 29ης Ιου-

νίου 2000 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρι-

σης μεταξύ των ατόμων, ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτι-

κής καταγωγής.

Η οδηγìα για την ισότητα στην 
απασχóληση2

> Εφαρμόζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης στην 
απασχóληση και την κατάρτιση ανεξάρτητα από 
τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, το 
γενετήσιο προσανατολισμό και την ηλικία.

> Περιλαμβάνει πανομοιότυπες διατάξεις με την 
οδηγία για τη φυλετική ισότητα σχετικά με τους 
ορισμούς των διακρίσεων, το δικαίωμα σε ένδικα 
μέσα και το μοίρασμα του βάρους της αποδείξε-
ως.

> Ζητά απó τους εργοδότες να προβαίνουν σε εύλο-
γες προσαρμογές για να ικανοποιούν τις ανάγκες 
ατόμων με αναπηρίες που διαθέτουν τα προσόντα 
για την εκτέλεση δεδομένης εργασίας.

> Επιτρέπει ορισμένες εξαιρέσεις από την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης, π.χ. για τη διατήρηση της 
δεοντολογίας θρησκευτικών οργανώσεων, ή για 
την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων που προ-
ωθούν την ένταξη των γηραιότερων ή των νέων 
εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

2 Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2000/78/EC της 27ης Νοεμ-

βρίου 2000 για την εξασφάλιση ενός πλαισίου για την ίση 

μεταχείριση στο χώρο εργασίας και απασχόλησης.
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